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1

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete kring
integration och etablering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Åre kommuns arbete med att stötta
de som fått permanent uppehållstillstånd att integreras och etableras i samhället och
arbetslivet, är tillräckligt och ändamålsenligt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Åre kommun
bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt arbete för att stötta nyanlända att
integreras och etableras i samhället.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att

— ta fram en gemensam och delad lägesbild, med stöd av berörda nämnder och
kommunstyrelsen, inför revidering av integrationsstrategi och handlingsplan, i syfte
att säkerställa att utformning av åtgärder och arbetssätt förstärker effektiviteten (se
avsnitt 3.3).

— säkerställa att det finns tillgång till bostäder (se avsnitt 3.1.1).
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete kring
integration och etablering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Den stora flyktingström som nådde Sverige under en period har nu minskat betydligt i
omfattning. Kommunerna står dock fortfarande inför stora utmaningar när det gäller
integrering och etablering i samhället för de personer som kommit till våra kommuner.
Det system som finns i dag vad gäller statliga ersättningar förutsätter en relativt snabb
etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Om kommunerna inte lyckas med
detta, kan det komma att innebära stora påfrestningar för både de individer som berörs
och för kommunen och samhället i stort. Det är därför av yttersta vikt att arbetet för
integration och etablering sker på ett effektivt sätt.
Det åvilar kommunerna ett stort ansvar inom flyktingmottagande och integration:
—

mottagande av nyanlända för bosättning

—

vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning

—

undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning

—

förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola

—

försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan

—

ensamkommande flyktingbarn

Åre kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att uppdraget inte styrs eller
organiseras i den omfattning som är nödvändig för att integrationsarbetet ska bli
framgångsrikt. Det är väsentligt att berörda personer får relevant stöd och
förutsättningar för sin etablering i det svenska samhället.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Åre kommuns arbete med att stötta
de som fått permanent uppehållstillstånd att integreras och etableras i samhället och
arbetslivet, är tillräckligt och ändamålsenligt.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

— Finns det kommunala mål och dokumenterade riktlinjer eller handlingsplaner som
är styrande för kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete?

— Finns en fungerande samverkan mellan berörda nämnder och verksamheter kring
målgruppen?

— Finns en fungerande samverkan med andra aktörer, t ex offentliga myndigheter,
privata företag och frivilligorganisationer?

— Finns en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten?
— Finns tillräcklig tillgång till bostäder?
Granskningen är avgränsad till kommunens övergripande verksamhet för mottagande
och integrationsarbete med fokus på nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.
3
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Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6
— Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
— Lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2017:584)
— Socialtjänstlagen (2001:453)
— Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier
— Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Rapporten är faktakontrollerad av barn- och utbildningschef Lottie Corrias-Näslund,
rektor SFI samt samordnare språk. Socialchef Emelie Erixon, tillväxtchef Martin
Söderström, IFO-chef Sandra Gullberg och enhetschef inflyttarservice har fått
rapporten för faktakontroll men inte återkommit med svar.
Revideringen 2018-11-28 är orsakad av att socialchefen uppmärksammat felaktigheter
i rapporten gällande ansvarsfördelning mellan nämnderna. Detta påverkar inte
bedömning och rekommendationer i sig, men föranleder att rekommendationerna riktas
till samhällsbyggnadsnämnden.
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Resultat av granskningen
Antalet mottagna i Åre kommun har ökat något de senaste åren, såväl gällande antalet
anvisade personer men även övriga (egen bosättning). Sett till befolkningsmängd har
Åre tagit emot fler i jämförelse med såväl länet som riket. Se figur 1.

Figur 1: Antal mottagna med uppehållstillstånd. Källa: Kolada.

Det finns viss offentlig statistik avseende i vilken grad nyanlända kommer i arbete eller
studier. Detta kan ses som en indikation på hur väl mottagande och integration
fungerar. Ett exempel är status 90 dagar efter att etableringsuppdraget avslutats. Där
har andelen som arbetar eller studerar varit likartad de senaste två åren, och ligger på
en högre nivå jämfört med länets kommuner och riket.
Ett annat exempel är andelen skyddsbehövande (flyktingar) i förvärvsarbete i åldern
20-64 år, där det också på kommunnivå har räknats fram ett förväntat värde 1. Åre
kommun har en andel i förvärvsarbete i nivå med länets kommuner men lägre än riket.
Samtidigt uppnås en högre nivå än förväntat värde samtliga år. Se figur 2.
Sammantaget indikerar detta att nyanlända i Åre kommun i relativt sett hög grad
kommer in på arbetsmarknaden, och att detta utvecklats i positiv riktning.

Figur 2: Vänster: Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status
efter 90 dagar). Höger: Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga med
uppehållstillstånd samt kvotflyktingar i åldern 20-64 år. Källa: Kolada.

1

Den statistiska modellen tar hänsyn till skyddsbehövande och deras anhörigas vistelsetid i Sverige och
utbildningsnivå samt arbetslöshet i kommunen bland inrikes födda. Källa: Kolada, N00486.
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3.1

Organisation och styrning
Flera verksamheter inom kommunen berörs av kommunens arbete med
flyktingmottagning och integration. I många fall kan det ses som en del av
verksamhetens basuppdrag som riktar sig till alla medborgare. Samtidigt har
kommunen gällande nyanlända också särskilda åtaganden gentemot staten kring
mottagande.
I Åre kommun har samhällsbyggnadsnämnden enligt reglementet ansvar för bl.a.
integration och bostadsplanering, socialnämnden för arbetsmarknadsverksamhet och
barn- och utbildningsnämnden för bl.a. förskole- och fritidsverksamhet, grund- och
gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.
Åre kommun har sedan år 2015 en fastställd integrationsstrategi. 2 Ett av syftena med
strategin är att visa på att ett framgångsrikt integrationsarbete bygger på samarbete
mellan flera aktörer, både inom kommunen och med andra aktörer. Det framgår också
att nyanlända utgör en viktig tillgång för Åres framtida befolkningsutveckling och tillväxt.
Ett annat syfte med strategin är att ge stöd och vägledning till vad som är viktigt att
prioritera i integrationsarbetet. Fyra strategiområden pekas ut:
-

Höjd utbildningsnivå
Ökat deltagande i arbetslivet
Förbättrad social sammanhållning
Förbättrad infrastruktur

Kommunen har även tagit fram en handlingsplan med insatser som är kopplade till de
olika strategiområdena. För respektive område tas ett antal insatser upp, dels av
engångskaraktär och dels utvecklingsområden som spänner över längre tid. För
närvarande har ett översynsarbete påbörjats gällande integrationsstrategin, och även
handlingsplanen är under uppdatering. Enligt de intervjuade har dessa under senare tid
inte haft en särskilt aktiv roll, men varit styrande i underliggande mening.
I Utvecklingsplan 2018 finns effektmålet Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka
jämfört med året innan. I kommentarer till målet framhålls, i likhet med
integrationsstrategin, betydelsen av mottagande av nyanlända och deras etablering för
att uppnå målet.
Migrationsverkets schablonersättning fördelas mellan verksamheter utifrån en modell,
där inflyttarservice får 50 procent, skola 30 procent, socialtjänst 15 procent och
kommunstyrelsen 5 procent.

3.1.1

Mottagande
När en person har sökt asyl i Sverige och fått uppehållstillstånd, har han eller hon rätt
att bosätta sig i en kommun. Det vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd
ordnar sitt boende på egen hand. I annat fall anvisar Migrationsverket kommuner att ta
emot och ordna boenden åt de personer som behöver hjälp med det. Gällande

2

KF 95 § 2015-12-08.
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ensamkommande flyktingbarn anvisar Migrationsverket en kommun att ta över det
långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg när barnet ansökt om asyl.
Inom samhällsbyggnadskontorets tillväxtavdelning finns enheten Inflyttarservice. Den
hette tidigare Integrationsservice, men uppdraget har breddats och omfattar sedan
mars 2017 alla inflyttare till kommunen. Enheten ansvarar bl.a. för mottagande och
bosättning av nyanlända som anvisas till Åre kommun. År 2017 anvisades 58 personer,
och kommuntalet för år 2018 är 25 varav 20 personer anvisats under årets första åtta
månader. Inflyttarservice arbetar i två team. Basteamet består av fem vägledare och
ger praktiskt stöd och service. Sysselsättningsteamet består av fyra
etableringskoordinatorer som arbetar med inriktning mot sysselsättning och aktivering
men även håller i t.ex. forum för samverkansaktörer från civilsamhället. Enheten har en
sammanhållande roll på individnivå, bl.a. för att vara pådrivande men även bidra till att
samverkande aktörer har en gemensam lägesuppfattning och problemlösning.
Det har hittills gått relativt bra att tillhandahålla bostäder, men över tid har det blivit
svårare utifrån bostadsmarknadens utveckling. Därför genomförs bl.a, ett projekt i
samarbete med länsstyrelsen för att hitta och säkerställa tillgång till ytterligare bostäder
även framöver, men utfallet avseende detta är ännu osäkert.

3.1.2

Utbildning
En bra skolgång för nyanlända elever är viktigt för att komma in i samhället. Skolan kan
ge kunskap, trygghet och vänner. För nyanlända vuxna är det på motsvarande sätt
utbildning i svenska för invandrare (SFI) som tillsammans med samhällsorientering
syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska
samhället.
Sedan den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i
skollagen och obligatorisk att genomföra. Kartläggningen skall genomföras inom 2
månader efter att en elev skrivits in i skolan och ligga tillgrund för klassplacering och
planering av elevens fortsatta skolgång. Kartläggningen genomförs på respektive
skola.
Förberedelseklass som organisationsform finns vid några av de skolenheter som har
flest andel nyanlända elever. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det
svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen
ska då delvis få undervisas i förberedelseklass. En elevs undervisning i
förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga
kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet.
Studiehandledning på modersmålet syftar till att stödja undervisningen i olika ämnen
men också till att stimulera språkutvecklingen. Studiehandledning ska ges till
nyanlända elever och elever med annat modersmål, och som saknar tillräckliga
kunskaper i svenska språket och därför riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst
ska uppnås i ett eller flera ämnen. De 20 studiehandledare som idag är verksamma i
kommunen är anställda direkt vid en skolenhet.
Av totalt 1362 elever F-9 har 236 elever annat modersmål, fördelat på 36 språk. Av
dessa är 154 nyanlända, varav 44 elever i år 7-9. Inom förskolan med 765 barn har 84
annat modersmål, fördelat på 19 språk.
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En skola har påbörjat ett försök med att ha språkinriktade föräldramöten. Enligt
intervjuade har det visat på positiva effekter.
En centralt placerad stödfunktion finns som stödjer enheter, rektorer och lärare i det
praktiska arbetet samt tar fram och utvecklar riktlinjer och rutiner. För närvarande
pågår ett arbete med att dokumentera rutiner för mottagande av nyanlända elever, bl.a.
avseende inskrivning, kartläggning och ansvarsfördelning.
Åre kommun är en kommun som ingår i Skolverkets urval av kommuner som erbjudits
riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning. Insatserna i Åre
kommun sker under en tvåårsperiod och startade vårterminen 2018. Under första
terminen gjordes en nulägesanalys som sedan låg till grund för identifiering och
framarbetande av åtgärder och insatser. Under återstående tre terminer genomförs de
insatser som Skolverket godkänt. Exempel på insatser som kommer genomföras är
studiehandledarens roll i förhållande till klass- och ämnesläraren och
modersmålsundervisning – teori och praktik.
Vuxenutbildningen ansvarar sedan hösten 2017 för samhällsorientering. Utbildningen
sker för eleverna parallellt med SFI och är något utökad utöver obligatoriska 60 timmar,
bl.a. med hälsotema.
SFI är en del av vuxenutbildningen och har för närvarande ca 110 elever. Antalet
elever varierar under termin, t.ex. att elever tar uppehåll på grund av föräldraledighet
och säsongsanställningar. Antagning sker månadsvis. Åre kommuns lärare har en hög
kompetensnivå och samtliga SVA-lärare är behöriga. Enligt intervjuade finns en viss
lokalproblematik. Verksamheten har fått strukturera om undervisningsgrupper på grund
av större antal elever under perioder och behov av att dela upp grupper i fler
undervisningsgrupper, vilket varit en utmaning eftersom verksamheten inte haft
tillräckligt med undervisningssalar för att genomföra undervisning. En utmaning har
också varit att vid stora variationer i sökande till SFI fördela personalresurserna
optimalt för att möta behoven.
När elever ansöker om SFI får elever själva välja vilken enhet de önskar studera,
antingen SFI Åre kommun eller SFI på Åredalens folkhögskola. Arbetsförmedlingen
aviserar elever inom etableringsprogrammet till antingen SFI Åre kommun eller SFI
Åredalens folkhögskola. Några elever har studerat SFI i Östersund, främst av praktiska
skäl t.ex. var eleverna har ordnade praktikplatser.
En överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering har under
året träffats med Arbetsförmedlingen. I denna ingår bl.a. rekryterings- och
introduktionsprogrammet ”Jobbspår”, som bedrivs integrerat med SFI och innefattar
bl.a. block med yrkessvenska, branschutbildning och praktik. Ett exempel visas nedan.
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Figur: Exempel Lokalvård. Bilden är hämtad ur ”Fördjupad överenskommelse om nyanländas
och ungas etablering”.

Spåret för lokalvård bedrivs i samarbete med städenheten inom Åre kommun. Utöver
lokalvård finns även spår för barnskötare, restaurang, serviceassistenter inom vården
samt industri. Praktik sker såväl i kommunal verksamhet som hos privata arbetsgivare.

3.1.3

Ensamkommande flyktingbarn
Ensamkommande flyktingbarn har en särskilt utsatt situation vid ankomst. Därför finns
ett behov av att skapa trygghet och att de erhåller stöd och erfarenheter som bidrar till
fortsatt utveckling och självständighet.
Verksamheten avseende ensamkommande flyktingbarn utgör numera en enhet inom
IFO, från att tidigare ha varit en egen avdelning. Verksamheten har genomgått mycket
stora variationer de senaste åren, från att ha växt mycket kraftigt under främst år 2015
till att därefter minska i omfattning som genomförts i flera steg. För närvarande finns ett
HVB-hem samt stödboendeplatser i korridor respektive fristående lägenheter.
Verksamheten har konkreta mål utformade som följs upp regelbundet med fastställda
mätetal. Svårigheter att få förstahandskontrakt på boenden har ökat för målgruppen i
och med att bostadsmarknaden blivit allt tuffare.

3.2

Samverkan
I arbetet med mottagande och integration berörs flera olika verksamheter. Därför finns
behov av att olika aktörer på ett strukturerat sätt kan dela information och kunskaper
med varandra. Detta kan ske genom t.ex. att det finns etablerade forum och arbetssätt.
Syftet är att det egna uppdraget kan sättas in i ett helhetsperspektiv och där så är
lämpligt initiera och genomföra samarbete på en mer konkret nivå.
9
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Samarbetet kring nyanlända har utvecklats över tid och startar rutinmässigt i samband
med inskrivningssamtal vid Arbetsförmedlingen, då även etableringskoordinator och
SFI deltar för att underlätta och samordna planering. Löpande träffar med handläggare
vid Arbetsförmedlingen, SFI-lärare och etableringskoordinator sker månadsvis för
genomgång på individnivå.
I forumet ”En väg in” fångas individer upp som har svårt att komma vidare. Där möts
personal från arbetsmarknadsavdelningen, Individ och Familjeomsorgen,
Inflyttarservice, Arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen
m.fl. för att hitta lämpliga vägar framåt.

Figur: Exempel En Väg In. Bilden är hämtad ur ”Fördjupad överenskommelse om nyanländas
och ungas etablering”.

Ett chefsnätverk med företrädare för bl.a. integrationsservice, vuxenutbildning, IFO,
arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen träffas regelbundet. Enligt intervjuade
finns ett fungerande samarbete mellan berörda verksamheter och myndigheter, som
grundar sig främst på ett vardagligt samarbete.
Enligt intervjuade finns också ett gott samarbete med många företag, t.ex. gällande
praktikplatser, och det läggs stor vikt vid att säkerställa att företag och arbetsgivare ska
känna förtroende och trygghet i samarbetet.
Det finns utvecklade former för samverkan med civilsamhället och frivilliga, bl.a. via Åre
frivilligforum. Nätverksträffar för organisationer och frivilliga arrangeras flera gånger per
termin.
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3.3

Uppföljning
Uppföljning syftar främst till att ge information om verksamhetens resultat och kan
också belysa verksamhetens arbetssätt, styrkor och förbättringsområden. Den bör
därför genomföras systematiskt, och kan ofta vara lämplig att genomföra regelbundet
för att följa utvecklingen över tid.
Förutsättningarna över tid kan variera kraftigt, bl.a. genom att prognoser för framtida
volymer är ytterst osäkra och att regelverk och statliga ersättningar förändras. Det
innebär också att uppföljningen behöver utvecklas kontinuerligt för att vara ett stöd i
ledning och utveckling av verksamheten.
Inflyttarservice har god kännedom och löpande uppföljning på individnivå, främst
genom kontakt med individen och träffar med samverkanspartners. På
verksamhetsnivå sker uppföljning av ett antal verksamhets- och resultatmått, som
rapporteras i tertialrapporter. Exempelvis följs volymstatistik samt andel som bor kvar i
kommunen efter två år (72 procent), liksom andel nyanlända i arbete respektive
sysselsättning efter etableringsperioden (56 respektive 66 procent). 3
Avseende ensamkommande sker löpande uppföljning på individnivå. Den tertialvisa
rapporteringen sker utifrån verksamhetsmålet att skapa självständiga individer.
Därutöver ske löpande uppföljning och bedömning av framtida verksamhetsvolym,
utifrån bl.a. ålder och förändringar i regelverk och dess tillämpning. Ett exempel är
gymnasielagen, där 23 ungdomar bedöms vara berörda.
Inom skolan genomfördes under våren en nulägesanalys utifrån Skolverkets mall, Stöd
för nulägesanalys, inom ramen för Skolverkets riktade stödinsatser för nyanlända barn
och elevers utbildning. Barn- och elevstatistik tas fram två gånger per år. I
tertialrapporterna sker även en mer kvalitativ uppföljning och bedömning av bl.a.
kunskapsutvecklingen.
Inom SFI följs verksamhetsstatistik löpande, t.ex. avseende antal elever,
studieomfattning och avbrott. På individnivå sker uppföljning av individuell studieplan
regelmässigt en gång per termin, samt vid behov. En iakttagelse som gjorts av
intervjuade är att andelen med låg utbildningsnivå ökar, vilket bland annat innebär att
tiden för att kunna tillgodogöra sig nödvändig utbildning ökar. Åre kommun har under
flera år tagit emot en betydligt högre andel nyanlända som saknar gymnasial utbildning
jämfört med rikssnittet (drygt 50 procent jämfört med knappt 30 procent) 4. Detta är
något som negativt kan påverka på framtida resultat gällande hur många, hur fort och
hur hållbart som etablering kan ske på arbetsmarknaden.
Vi uppfattar dock inte att det finns en samlad eller dokumenterad lägesbild, t.ex. i
samband med arbetet att uppdatera integrationsstrategi och handlingsplan.

3
4

Data redovisat i ”T2 2018 Inflyttarservice”.
Källa: Kolada.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Åre kommun
bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt arbete för att stötta nyanlända att
integreras och etableras i samhället.

4.1

Svar på revisionsfrågorna
Revisionsfråga

Bedömning

Finns det kommunala mål och
dokumenterade riktlinjer eller
handlingsplaner som är styrande för
kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete?

Det finns en fastställd integrationsstrategi
med ett tydligt uttalat bakomliggande
syfte och ambition, och även i årlig
planering uttrycks detta i mål och
beskrivningar. Det pågående arbetet
med revidering av strategi och
handlingsplan bedömer vi vara relevant
utifrån att förutsättningarna förändras
över tid och uppnådda erfarenheter samt
genomförda åtgärder.

Finns en fungerande samverkan mellan
berörda nämnder och verksamheter
kring målgruppen?

Det finns en väl utvecklad samverkan
mellan verksamheter, inte minst på
individnivå. Även på chefsnivå finns
etablerade och regelbundna forum.

Finns en fungerande samverkan med
andra aktörer, t ex offentliga
myndigheter, privata företag och
frivilligorganisationer?

Det finns en fungerande samverkan med
andra myndigheter, främst på lokal nivå.
Det finns också ett upparbetat samarbete
med privata företag med inriktning på
sysselsättning samt etablerade strukturer
för samarbete med frivilligorganisationer
men även för frivilligpersoner.

Finns en ändamålsenlig uppföljning av
verksamheten?

Det finns en relevant och frekvent
uppföljning på individ- och
verksamhetsnivå, som också rapporteras
till politisk nivå. Vi anser dock att det inför
revidering av integrationsstrategi och
handlingsplan finns värde i att säkerställa
en delad lägesbild utifrån rådande
förutsättningar, exempelvis gällande
nyanländas kunskapsnivå.
12
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Finns tillräcklig tillgång till bostäder?

4.2

Det har över tid blivit svårare att
säkerställa lämpliga boenden, utifrån att
bostadsmarknaden utvecklats. Åtgärder
pågår för att säkerställa tillgång, men
resultatet är ännu osäkert.

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:

— ta fram en gemensam och delad lägesbild, med stöd av berörda nämnder och
kommunstyrelsen, inför revidering av integrationsstrategi och handlingsplan, i syfte
att säkerställa att utformning av åtgärder och arbetssätt förstärker effektiviteten (se
avsnitt 3.3).

— säkerställa att det finns tillgång till bostäder (se avsnitt 3.1.1).
Datum som ovan
KPMG AB

Mikael Lindberg
Kommunal revisor

Helene Ersson
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.

13
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

